Exlusieve sneak preview cast De Marathon
tijdens Luxor Marathon Run
In samenwerking met de Rotterdam Running Crew organiseert het Luxor Theater op
woensdagavond 22 februari de Luxor Marathon Run. Voorafgaand aan de run treedt in het
nieuwe Luxor Theater de gehele cast van de nieuwe theatervoorstelling De Marathon voor de
allereerste keer op. Thomas Acda, verantwoordelijk voor de muziek en liedteksten, presenteert
die avond ook de tweede single uit de voorstelling. 1.500 enthousiaste hardlopers lopen daarna
een speciale theaterroute van 9 kilometer, in een geel/paars tenue geheel in stijl met de
voorstelling.

Eerste optreden voor publiek!
De cast van De Marathon, bestaande uit o.a. John Buijsman, Kees Boot, Jelka van Houten en
Lucretia van der Vloot, treedt om 20.00 uur voor het eerst in zijn geheel op voor publiek. Er is
inmiddels vier weken gerepeteerd. “Een spannend moment, maar we hebben er alle vertrouwen
in”, zegt hoofdrolspeler John Buijsman. “De sfeer in het repetitielokaal is fantastisch. We zijn
volgens mij echt iets moois aan het maken”.

Luxor Marathon Run
Na het optreden in de zaal vertrekken de 1.500 lopers vanuit het nieuwe Luxor Theater richting
én door het oude Luxor Theater om na 9 kilometer weer op de Kop van Zuid te eindigen. De
deelnemers aan de run verschijnen aan de start in een kanariegeel/roze Marathonshirt. Alle
beschikbare shirts waren bij de aankondiging van de run binnen drie uur uitverkocht.

Thomas Acda lanceert tweede single
Tijdens de castpresentatie in oktober lanceerde Thomas Acda, verantwoordelijk voor alle songs
in de voorstelling, al de titelsong De Marathon. Op 22 februari presenteert hij samen met Jelka
van Houten de tweede single Ik ben mij bij jou. Het nummer is dan ook te
beluisteren/downloaden via Spotify, iTunes en Apple Music.
De Marathon gaat 19 maart 2017 in première in het nieuwe Luxor Theater!
LOCATIE nieuwe Luxor Theater Rotterdam
DATUMwoensdag 22 februari 2017
AANVANG 20.00 uur - inloop vanaf 19.00 uur

PERS Wilt u bij het optreden en de run aanwezig zijn? Stuur uw foto-/film-/interviewverzoek
naar esther@senf.nl of bel 020 620 8804
Voor tickets en speellijst:

De Marathon | Official site

OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!
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